
•• Det har i etter
krigstiden fra mange' 
hold vært forsøkt å ska
pe den oppfatning at en 
samlet norsk arbEidcr~ 
bevegelse stod imot På
virkningen fra Nasjo
nal Samling etter 9. 
april 1940. Det er nylig 
kommet på markedet 
gjennom Tidens For
lag, en tankevekkende 
IKJk som berører net
topp dette emnet. Bo
ken «Arbeiderbevegel
sen og Nasjonal Sam
ling - om venstre
strømninger i Quislings 
parti» er skrevet av hi
storiker og ferste ama
nuensis Tore Pryser. 
Boken er interessant 
fordi den avliver en del 
veletablerte myter. 

ArtikkelforfatterelI skriver IU det Ikke var lloell tilfeldighet IUnavllelnasjonai sosuuisme ble valgt, og ser man 
på elllu/(e av program poste". i det Iyslu nasjollal sosialistiske lUbeiderpam vedtatt i MUllchell 24. feb. 1920, 
er det ullekteligjlere pUllkter som er samm,nfalknde med det mall forbinder med lUbeiderbevegelsells målset
lIillg. 
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•• Nå er det forsåvidt ikke 
noe nytt at nasjonalsosialis
men, allerede i Tyskland, var 
basert på sosialistiske ideer. 
,Det var ingen tilfeldighet at 
navnet nasjonal sosialisme ble 
valgt, og ser man på enkelte 
av programpostene i det tyske 
nasjonal sosialistiske arbei
derparti vedtatt i Munchen 
24. feb. 1920, er det unekte
lig flere punkter som er sam
menfallende med det man for
binder med arbeiderbevegel
sens målsetning. Eksempels
vis; 

«Vi forlanger at regjeringen 
fremfor alt skaffer borgerne 
mulighet for beskjeftigelse og 
til å tjene til livets opphold, 
, Enkeltmenneskets virksom
het må ikke få anledning til å 
støte sammen med samfunnets 
interesser, men må begrenses 
til visse områder, og må være 
til alles nytte. Derfor forlan
ger vi en slutt på kapital-inte
ressenes maktposisjon. Vi 

\ 
forlanger at arbeiderne skal få 
del i stor-industriens over

'skudd. 

Vi forlanger en drl!stisk utvi
delse av eldreomsorgen, vi 
forlanger at Staten skal betale I utdannc;lsen til begavede barn 

, av fattige foreldre. Vi be-

kjemper den materalistiske 
ånd og er overbevist om at 
forbedringen av vårt folk bare 
kan skje innen fra på gf\Jnnlag 
av marxismen .Det felles bes
te ftemfordet enkel!e.i bes-
te •. 

Blant annet på ovennevnte 
ideologiske grunnlag ønskt;t 
nasjonalsosialistene å bygge 
sitt -velferdssamfunn- og i 
koUektivistiske tankemodeller 
svært så nær opp ti) andf~ 
sosialistiske strømninger.' Le
ser man så historikeren Tore 
Prysers nyutgitte bok: har for
fatteren gransket fagforen
ingsledere i LO sentralt, for
bundene og samorgaruasjone
ne, i tillegg til ordførere og 
redaktører som før ok,.\qjpa
sjonen hadde vært medlem av 
Arbeiderpartiet. Disse glir . 
inn i et venstre-strømdrag i 
Nasjonal Samling. Mange av 
den oppfattet seg {ortsatt som 
sosialister. 

•• I sin analyse ser Pryser 
på i hvilken grad overgangen 
til Nasjonal Samling var ideo
logisk basert, og antyder at 
hvis det her er tale om ideolo
gi så er det i så fall syndikalis
men, den politiske retning 
som i hovedsak legger vekt 
på fagorganisasjonene. 

Spranget fra arbeiderbevegel
sen og over til NS var imid
lertid ikke alltid så lang. Pry
ser viser til en annen histori
ker Øystein Sørensen som tid
ligere har skrevet at -det fan
tes en distinkt idestrømning ,j. 
NS som var både sterkt anti-· . 
kapitalistisk og pro- sosialis
tisk. Denne strømningen 
identifiserte nasjonalsosialis
men med arbeidernes historis
ke kl\mp, og ville avskaffe 
alle former for kapitalistisk 

I 
utbytting 0$ erstatte den med 
en sosialisUsk stat, basert på' 
f~llesskip. samliold og solida
fltet.-

Totalt var ikke mindre enn 
. 1/3 ay Nasjonal Samling vel 
1[:QQ9 m~er blir !~~= 
'Tuttert av arbeiderklassen. 
Uette"lUstoris1reTaktumkom
mer sjeldent frem og bør der
for presiseres. Arbeiderklas
sen kom derfor til å utgjøre 
den desidert største yrkes
gruppen i Quislings pani med 
clrc~ 14 OOQm..~!\l.mm~r. 
Pryser bringer også andre in
teressante opplysninger frem. 
Det var en rekke eksempler 
på at arbeiderparti-politikere 
og arbeiderpartiredaktører 
valgte å skifte parti til Nasjo
nal Samling. INSsårbok fra 

1942, er de( oppgitt faktisk 
21 ordførere~g.4 varaord
førere som ha:adeoraIØrer
verv for Arbeide.æaniet i 
1930-årene. Bette utgjør vel 
10 % av tallet på Arbeiderpar
ti~rdførere i perioden fra l. 
januar 1938. Av Arbeider-' 
partiets 44 aviser våren 1940 
gikk 4 redaktører over til NS 
mens 1iJ(e -mange hll stempe
let -stripede. i løpet av kri
gen. Historikeren Pryser nev
ner særlig lyrikeren BQ!f.k
cobsen m ble redaktør av 

ongsvingerArbeiderblad i 
januar 1941 , og som Vl\f N a
sjonal Samlings presse- og 
propaganderleder i Kongsvin
ger i 2 år. Da Quisling 1 . 
februar 1942 overtok som 
minister-president, varJa.cob
sen en av dem som på leder
plass lykkeønsket ham av 
hjertet. I en lederartikkel 
skrev han blant annet -Vi skal 
nAsammen med ham begynne 
å bygge opp sosialismen. -

•• Historikeren Pryser går 
gjennom en rekke program
poster i Nasjonal Samlings 
program. Nasjonal Samling 
forutsatte -et sosialistisk fol
kesamfunn. som omfattet alle 
klasse;. og i dette folkesam7 

'1ifiijf"mrulle fellesnytten råde 
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fremfor egennytten, og State!!.. 
spille en re~de rolle. 

Pryser peker på at flere punk
ter i NS Pfogrammet fra 1934 
kunne appelere til arbeids
folk. Det viktigste angående 
arbeidslivet var kravene om 
-rett o&l1likuil.ilrl!eiå.J,gr 
e~~og at «ar~ids~
ten brj.!!ia~r., etter 
en limdsomfattende plan. NS 
var også opptatt av den plan
økonomiske ordning av pro
duksjonen og omsetning i lan
det, og at .kal!i!alen skal tjene 
arbeidslivel-~ente~raen 
Skulle l,:~, skade v~l!
lasjon h!~$s, og~ers og 
~vs~d s~s. NS lovet vi-

ere arnetrvgd og folke
~å Porå verne blant anne l 
år I erne skulle også børs: 
og aICsjefoven endres, og;!or
sorgsorariiilgen legges om 
som et ledd i en samlet plan
messig sosialreform.. Pryser 
understreker l'sin DOk at ikke 
noe av dette stod i strid med 
Arbeiderpartienes målsetting. 
NS ville beholde den (!JjVlte 
eiendomsreneii:iiien det skul
leskje 'innenfor rammell av 
en planøkonomi. I sin propa
ganda gikk NS. hårdt ut mot 
liberalismen og dens ideer om 
fri konkurranse og kontrakts-

I 
frihet i arbei4sforhold. Det 
var dette som førte til skarpe-

\ 

re interessemotsel1Unger og 
arbeidskoDflikteri samfunnet, 
het det. 

Den sosialistiske retning syn
dikalismen som NS program
met hadde tilknytningspunk
ter til, innebar at samfunnet 
skulle forandres ved at ar
beideJ1lCS faglige or~anisasjo
ner overtok produksJonsmid
lene. Pryser nevner i sin bok 
at elementer innen Fagopposi
sjon av 1940 i Norge, var 
påvirket av nettopp slike tan
ker. 

Pryser har skrevet en letlfatts
lig og over$iktlig bok på vel 
166 sider med en god kildedo
kumentasjon, og boken bør 
være-obligatorisk lesnill&fru: 
alle som er opPthlfiY aen 
ideolo ske'sammenhen mel· 
lom e ormer or . 
me. t har i etterkrigstiden 
værten tendens til å fOlliØke 
å fremheve NasjonalSamling 

.. ' ,som et borgerlig parti bestå
ende utelukkende av sosiale 
tapere og landsvikere, mens 
det tilsynelatende bevisst har 
vært underslått de sterke til
knytningspunkter med arbei
derbevegelsens idealer. På 
dette området er Prysers Pok 
et viktig korrektiv.:... ' 
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